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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přichází čas vánoční, kdy zasedneme s nejbližšími k štědrovečernímu stolu.
Čas, kdy všichni aspoň na chvíli zapomeneme na stres a shon a užijeme si pár
krásných chvil s rodinou.
Přeji vám všem co nejkrásnější svátky vánoční, ať pod stromečkem najdete
vše, co si přejete. V roce 2020 mnoho úspěchů, ať vás neopouští optimismus a hlavně všem přeji pevné zdraví.
Mám za sebou první rok ve funkci starosty. Nebyl to rok nikterak jednoduchý.
Ze začátku jsem se seznamoval s prostředím úřadu, kde jsem zjišťoval, co všechno
lze a nelze pro vás všechny udělat. Procházel jsem různým školením a hledal cestu, jak co nejdříve začít v naší obci něco budovat.
Dotačních titulů bylo vyhlášeno z mého pohledu dost, ale jelikož z let minulých
nebyly připraveny žádné projekty, nemohl jsem o dotace v mnoha případech žádat.
Přes dotace se podařilo získat pouze 40 000,– na vybavení knihovny, 38 000,–
na seniorskou a rodinnou politiku a největší částku 155 848,– na opravu pomníku
TGM. Oprava začne na jaře roku 2020.
Za vlastní prostředky se nechalo vybudovat osvětlení hřbitova, proběhla částečná oprava veřejného osvětlení, kde se musely měnit rozvody na trase cca 300m,
měnila se rozvodná skříň a vybavili jsme všechny okruhy světelným čidlem.Opravila se ve dvoře obecního úřadu místnost pro technické zázemí našich zaměstnanců. Pro zefektivnění práce našich zaměstnanců se koupil na údržbu obce traktor
s příslušenstvím.
Dále jsme se věnovali vnitřní výmalbě kulturního domu. Při této činnosti se
opravila všechna světla na sále i v přilehlých místnostech.
Ve dnech, kdy se nedá pracovat venku, se věnujeme opravě našeho autokempu.
Všechny pokoje mají již nové postele, nová okna a jsou nově vymalovány. Opravu si
zasloužilo i venkovní schodiště. Zapracovalo se také na neutěšeném stavu elektrických rozvodů a zařízení. Proběhla zde chybějící revize plynu a elektřiny.
Nyní se pracuje na rozšíření parkovací plochy u Mateřské školy.
Většinu těchto prací se snažíme dělat svépomocí, aby vynaložená investice
byla co nejmenší.
Nelení se ani v administrativě. Jsou rozpracovány čtyři projekty a na další se
chystáme.
Ve všech budovách, které vlastníme, proběhla bezpečnostní prohlídka. Zhotovili se jak evakuační plány, tak provozní řády, aby vše splňovalo všechny náležitosti.
Aktualizoval se i protipovodňový plán obce.
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Bohužel se nám nepodařilo získat zájem řemeslníků na rekonstrukci soc. zařízení na zdravotním středisku. Z naší strany snaha neopadá a oslovujeme další
firmy.
V případě získání dotace se pustíme do výběrového řízení na vybudování workautového a dětského hřiště, na které chceme využít prostor bývalého malého hřiště.
Jak všichni dobře víte, v roce 2020 bude naše obec slavit 700 let od první písemné zmínky. Oslava proběhne ve dnech 12.,13. a 14. 6. 2020.Budeme rádi, když
se všichni této akce zůčastníte a pozvete všechny vaše rodiny a rodáky z naší obce.
Program celého víkendu oslav bude do konce února zveřejněn.
Od 1. 1. 2020 vstupují v platnost nové Obecně závazné vyhlášky 1/2019,
2/2019, 3/2019. Poplatek za svoz domovního odpadu zůstává stejný a to 400 kč/
rok. Poplatek za jednoho psa v domácnosti je 50 kč /rok a za každého dalšího psa
v domácnosti je poplatek 150 kč/rok.
Roman Hanák, starosta

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2019
Rozpočet na rok 2019 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce 19. 02. 2019.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2019 hospodařila obec v rámci rozpočtového
provizoria.
Rozpočtované příjmy: 10 165 400 Kč
výdaje: 10 275 500 Kč
Byl schválen rozpočet schodkový, rozpočtované výdaje byly o 107 100 Kč vyšší
než příjmy a byly kryty přebytkem z roku 2018. Rozpočet byl v souladu se zmocněním zastupitelstva obce upravován formou rozpočtových opatření. Jednotlivé
dokumenty týkající se rozpočtového hospodaření obce jsou zveřejněny v plném
rozsahu na elektronické úřední desce www.jezov.cz.
K 30. 11. 2019 bylo provedeno 18 rozpočtových opatření.
Úprava příjmů o 2 395 900 Kč;
Úprava výdajů o 4 741 000 Kč;
Celkové příjmy k 30. 11. 2019:
Výdaje k 30. 11. 2019:		

celkem 12 233 021,71 Kč
10 712 589,51 Kč
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Výběr položek příjmů k 30. 11. 2019
Daňové příjmy			
10 290 701,21 Kč
				srovnání s rokem 2018 nárůst o 769 271,90 Kč
(nejvyšší podíl navýšení daň ze závislé činnosti o 265 840 Kč, daň z příjmu právnických
osob o 191 118 Kč, daň z přidané hodnoty o 217 191 Kč);
Nedaňové příjmy		
521 059,50 Kč
Kapitálové příjmy		
10 125 Kč (prodej pozemků)
Dotace				1 411 136 Kč
Z toho:
• 40 000 Kč – Dotace na vybavení knihovny
• 38 000 Kč – Projekt Ježov pro rodinu, rodina pro Ježov
• 6 000 Kč – Dotace na údržby CHKÚ Losky
• 29 000 Kč – Dotace na volby do EP
• 374 000 Kč – Dotace Krajský úřad
• 747 576 Kč – Dotace pro příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou
školu Ježov z MŠ ČR
• 176 560 Kč – Dotace z Úřadu práce
•
Výdaje k 30. 11. 2019
Běžné výdaje					9 136 597,11 Kč
Kapitálové výdaje				1 575 992,40 Kč
Kapitálové výdaje se týkají:
Nákup pozemků					96 250 Kč
Dotace na nákup smažících
pánví pro školní jídelnu				
145 000 Kč
Osvětlení hřbitov				137 335 Kč
Nákup traktoru + část příslušenství		
1 058 358 Kč
Parkoviště u MŠ					139 049,40 Kč
Další kapitálové výdaje budou hrazeny ještě v průběhu měsíce prosince 2019 (příslušenství k traktoru, parkoviště u MŠ).
Výběr položek výdajů k 30. 11. 2019
Základní škola a mateřská škola			
2 654 588 Kč
Cestovní ruch/autokempink			
211 086 Kč
Zdravotnictví					72 498 Kč
Kulturní dům					213 409 Kč
4

zpravodaj občanů obce Ježova 2019
Knihovna					146 808 Kč
Jubilea občanů					10 304 Kč
Rozhlas + kabelovka				
245 711 Kč
Územní rozvoj					443 633 Kč
Oprava pomníku TGM				112 765 Kč
Dětské hřiště + klubovna skautů			
42 419 Kč
Příspěvky neziskovým organizacím
Tělovýchovná jednota Ježov			
50 000 Kč
Aerobik Kostelec				13 000 Kč
Oddíl šachu					8 546 Kč
Stolní tenis					17 666 Kč
Bodlinka					10 000 Kč
Omega plus Kyjov				
1 000 Kč
Svaz nevidomých SONS Kyjov			
1 000 Kč
Handbike					3 000 Kč
Myslivecké sdružení Ježov/Dětský den		
5 000 Kč
Ježovjánek					10 000 Kč
Kyjovské Slovácko v pohybu			
14 280 Kč
Úroky z úvěru ČOV a kanalizace			
24 340,62 Kč
Bytové hospodářství				371 292 Kč
(v tom 355 170 Kč oprava hl. vchodu + schodiště k bytům č.p. 48 nad školní jídelnou)
Veřejné osvětlení				245 711,04 Kč
Hřbitov						43 036 Kč
Nakládání s odpady				364 286 Kč
Protierozní ochrana				30 182,59 Kč
Péče o veřejné prostranství, zeleň		
856 104 Kč
Požární ochrana					58 903 Kč
Přenesená působnost Město Kyjov
(přestupky, veřejnoprávní ochrana dětí,
sociální služby)					44 400 Kč
DSO Mikroregionu Podchříbí			
106 241 Kč
Služby peněžních ústavů				
7 421 Kč
Volby do EP					22 310 Kč
Zastupitelské orgány + činnost místní správy
3 099 607 Kč
V prosinci roku 2019 bude provedena poslední splátka úvěru na Kanalizaci a ČOV ve
výši 660 000 Kč.
Krásné vánoce a úspěšný rok 2020 přeje
Ivona Levová, účetní
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Z EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2019
Vážení občané,
z minulého zpravodaje již víte, že od května loňského roku platí „zákon o ochraně
osobních údajů“ a tudíž nezveřejňujeme žádné informace o osobních datech našich
občanů, jako je narození, úmrtí nebo dosažení životního jubilea. Opět Vám tedy předkládám pouze některé statistické údaje z evidence obyvatel naší obce.

muži
k 1. 1. 2019
350
narození
1
úmrtí
2
přihlášeno
2
odhlášeno
2
k 30. 11. 2019
349
průměrný věk

ženy
362
2
5
1
360

celkem
712
3
7
3
2
709
42,91 let

Rozdělení podle věkových skupin
statistika k 30. 11. 2019
muži
ženy
celkem
do 3 let
6
5
11
od 3 do 6 let
11
9
20
od 6 do 15 let
39
36
75
od 15 do 18 let
11
8
19
děti celkem
67
58
125
od 18 do 50 let
152
143
295
od 50 do 80 let
122
136
258
nad 80
8
23
31
dospělí celkem
282
302
584
k 30. 11. 2019
349
360
709
muži
49%
ženy
51%
Přeji Vám krásné vánoční svátky prožité v kruhu svých blízkých, pevné zdraví,
štěstí a úspěchy v novém roce 2020.
Blanka Hajdajová, matrikářka
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CO SE DĚJE VE ŠKOLE

ŠKOLA HROU!
Všichni víme, že nejvíce se naučíme, když se „neučíme“… Naše děti někdy
říkají: „My jsme se dnes neučili“. Úsměvné je, že je to nejčastěji v situacích, kdy
se toho naučili mnoho. Například při exkurzi ve výrobně čajů a koření Sonnentor
v Čejkovicích, návštěvě Vlastivědného muzea v Kyjově či když si děti mohly přímo ve
škole prohlédnout exotické živočichy, které nám přivezl ukázat pan Minařík. Nejvíce
se totiž naučíme prožitkem. Když si věci osaháme, vyzkoušíme, vidíme na vlastní oči
a nesedíme jen v lavicích.

A jaké další výukové a poznávací akce jsme v minulém roce organizovali?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dopravní výchova pro 4. ročník – cyklista - děti získaly řidičský průkaz cyklisty;
1. pomoc, Policie ČR – seznámení se složkami záchranného systému ČR
Dopravní výchova pro 2. a 3. ročník – chodec
Vitaminový den pro žáky školy – MK Fruit (náš dodavatel ovoce a zeleniny) žáci
ochutnávali smoothie z rozmanitých druhů ovoce a zeleniny
Florbalový turnaj základních škol ve školní tělocvičně, zúčastnily se základní
školy ze Žeravic, Nenkovic a Bzence
Interaktivní vzdělávací pořad (Agentura Pernštejni) Vikingové – válečníci,
mořeplavci, objevitelé a obchodníci
Recitační soutěž – školní kolo a okresní kolo
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vzdělávací program „Veselé zoubky“ pro 1. a 2. ročník, program nám nabídla
paní Kudláčková v rámci akce DM drogerie
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. ročníku a zájemce z 9. ročníku,
Beskydy Bílá
Výstava trofejí, ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Vlast Ježov, pro 1. stupeň
Plavání 1. - 4. ročník, plavecká škola Mořinglová, bazén Bzenec
Druhá konference školních parlamentů, tvorba projektu, získání částky 3 000,–
Kč na relaxační zónu v areálu školy
Noc s Andersenem I. stupeň – tentokrát na téma – 70. výročí knižního
vydavatelství Albatros
Den Země – „Ukliďme Česko“, uklízeli žáci od 3. - 9. ročníku

14. Den Země - „Slavnost vypouštění ježků“
- vypuštění ježků, kteří přezimovali v záchranné
stanici, akce se konala v lesní MŠ v Kyjově, zúčastnili se žáci 1. až 2. ročníku
15. Den Země – výukový program – „Vodní tok Hruškovice a okolní rybníky“,
program pro nás uspořádalo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
16. Zájezd do Anglie pro žáky II. stupně – pětidenní zájezd do Londýna a okolí
17. Školní výlet I. stupeň – Moravský Kras
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18. Školní výlet II. stupeň – ZOO Lešná, Drslavice (Lima - výroba svíček),
Luhačovice
19. Dravci ve školní družině
20. Soutěžní dopoledne organizované žáky 8. a 9. ročníku pro žáky 1. až 7. ročníku
21. Sportovní a vědomostní dopoledne žáků 4. a 5. ročníku pro děti z MŠ
Vřesovice a Ježov
22. Návštěva Domova Horizont v Kyjově, 7. až 9. ročník
23. Tonda Obal – ekologická beseda, která seznamuje žáky s problematikou
třídění a recyklace odpadů
24. Veletrh středních škol Kyjov a Úžasné divadlo fyziky pro 8. - 9. ročník
25. Úřad práce Hodonín – volba povolání, Muzeum naftového dobývání a geologie
Hodonín pro 8. a 9. ročník
26. „ZAŽÍT ŠKOLU JINAK“
27. Svatební obřad – žáci sedmé třídy si v rámci občanské výchovy vyzkoušeli, co
vše obnáší příprava svatby, uspořádali „svatbu“, na kterou pozvali i všechny
učitele
28. Zájmové kroužky ve škole – keramika, pěvecký kroužek, hra na kytaru,
kroužek angličtiny pro 2. ročník, konverzace v anglickém jazyce, florbalový
kroužek, klub deskových her
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„ZAŽÍT ŠKOLU JINAK“
Opět po roce jsme se sešli s okolními základními školami. Tato akce navazovala
na loňskou oslavu stého výročí republiky. Přijeli k nám žáci ze škol v Moravanech
a Kostelci. Přišly se na nás podívat i děti z mateřské školy. Připraveno bylo pět aktivit:
Hokus Pokus, BeFeLeMe Pes Se VeZe, Všechno znám všechno vím, Like English,
Pif Paf. Děti si vyzkoušely chemické pokusy, zastříleli ze vzduchovek, procvičily
y/i a zdokonalily se v angličtině.
Na akci se podílel i Myslivecký spolek Vlast Ježov, který nám poskytl sponzorský
dar ve formě úhrady autobusové dopravy dětí z okolních škol. Děkujeme!

Kvalita fotky není ideální.
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Druhá konference školních parlamentů - jak školní parlament
realizoval svůj projekt
Zpráva o realizaci projektu „Scholum relaxum“ (předložil, obhájil a realizoval
s pomocí ostatních spolužáků a dospělých Parlament ZŠ a MŠ Ježov)
Nejdříve jsme se na jaře sešli na schůzce, kde se pomalu rodily nápady. Mezitím
někteří spolužáci z různých tříd přinášeli své návrhy – co je napadlo doma nebo ve
škole. Na další schůzce jsme vybrali některé z nich a předložili je paní ředitelce. Pozvali
jsme také pana starostu, kterému se nápady líbily a nabídl nám místo k jejich realizaci
(u školního hřiště). Konečný zkušební návrh byl spojením některých předešlých návrhů –
navazoval na myšlenku, že se v budoucnu vybuduje u školního hřiště altán. Vymysleli
jsme, jak by mohlo v okolí altánu vypadat, aby tam mohla trávit čas družina a všechny
děti, které po vyučování čekají na autobus. S naším návrhem jsme na Konferenci školních
parlamentů uspěli a pro školu získali 3 000,– Kč.

Náš konečný návrh jsme po konferenci ve Svatobořicích – Mistříně předložili
ostatním ve škole a na obecním úřadě. A čekali jsme na dovoz kmenů stromů, které
nám slíbil pan starosta, ze kterých jsme chtěli vyrobit pařezy na posezení. A najednou
tady byly prázdniny…
Po prázdninách jsme v realizaci projektu pokračovali. Lecos se změnilo… Zprávy
byly dobré i špatné. Mezi dobré patřily tyto - od obecního úřadu dostaneme stromy
nařezané na pařezy a od sponzora desky na výrobu jednotlivých dílů „chodníku pro
bosé nohy“. Mezi špatné zase to, že oplocení pozemku vedle hřiště a architektův návrh
nebude tak hned – vše se zdržuje na úřadech, takže musíme využít jiný prostor.
A tak jsme se pustili do práce. Kluci z druhého stupně v „pracovkách“ s paní ředitelkou
očistili pařezy od kůry, namalovali na ně čísla a vyhloubili otvory na přenášení (vlastní
nápad). Z desek jsme vyrobili díly pro chodník bosou nohou, sešroubovali je a natřeli
barvou. Při této práci jsme si užili dost legrace. A také jsme zjistili, že díly se dají použít
i na jiné účely:-)
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Ale nakonec jsme je museli odnést ven a uložit na trávník na hřišti. Díly jsme
zapustili do země,
naplnili různě velkými kamínky, hrubým pískem a šiškami. Vynesli jsme také
pařezy a velkou
bednu s podsedáky. Vše bylo připraveno k vyzkoušení. Počasí nám přálo, a tak
v den, kdy si družina mohla vyzkoušet, co jsme pro ni nachystali, nám svítilo sluníčko.
Nevydrželo sice dlouho, ale přesto si naši mladší spolužáci mohli spolu užít spoustu
zábavy.
Školní parlament ZŠ a MŠ Ježov
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Akce mateřské školy
Mimo běžné dny v MŠ p. učitelky uspořádaly pro děti mnoho zajímavých aktivit:
1. Pohádka v kině Panorama
2. Karneval
3. Vystoupení dětí v kulturním domě v Ježově při příležitosti Velikonoční kavárny
4. Divadlo v mateřské škole
5. Výlet Modrá, následovalo hrací centrum Smajlíkov Uherské Hradiště
6. Kouzelná noc – děti s p. učitelkami přespaly v mateřské škole
7. Tradiční pasování předškoláků
8. Vzdělávací program o životě včel „Včelka Bělka“
9. Ukázka krojů – paní Naďa Bílková přinesla do mateřské školy kroje a děti si
mohly prohlédnout jednotlivé části kroje a také si jej mohly vyzkoušet
10. Drakiáda – pouštění draků na poli za základní školou s občerstvením a cenami
11. Halloweenský BU BU BU karneval
12. Sázení stromu – děti spolu s p. učitelkami zasadili na školní zahradě hrušeň
13. Vystoupení na Adventní kavárně v tělocvičně ZŠ
14. Návštěva selského domku v Kněždubu
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Kulturní a další akce
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Divadelní představení pro I. stupeň „Sněhová královna“, divadlo Zlín
Divadelní představení pro II. stupeň „Povídky z jedné a druhé kapsy“, divadlo Zlín
Školní ples se konal 12. 1. 2019 v kulturním domě v Žádovicích, vystoupil zde
Aerobic Kostelec a gymnastky z Hodonína
Maškarní bál, který tradičně každoročně organizují žáci 9. ročníku pro děti
z prvního stupně
Velikonoční jarmark s kavárnou – posezení pro rodiče, babičky a dědečky u kávy
a dobrého zákusku, prodej velikonočních výrobků a dekorací, vystoupení dětí MŠ
a ZŠ, akce se konala v kulturním domě v Ježově
Filmové představení, Kino Panorama Kyjov, pro žáky 1. stupně
Společenské a sportovní dopoledne pro žáky 2. stupně
Adventní kavárna – už tradiční akce před počátkem adventu, sešli jsme se
ve školní tělocvičně, kde vystoupily děti z mateřské a základní školy. Poté
akce pokračovala v budově ZŠ. V jednotlivých třídách byl připraven jarmark
s adventními a vánočními dekoracemi a v jídelně posezení u kávy a moučníku.
Dlouhodobě podporujeme handicapovanou dívenku, pro kterou sbíráme plastová
víčka a také, již podruhé, jí věnujeme část výtěžku z kavárny.
„Zpívání koled“ ZUŠ Uherské Hradiště zpívá s našimi dětmi – už druhým rokem
nás navštívili učitelé ze ZUŠ v Uherském Hradišti se svými hudebními nástroji
a děti z prvního stupně a mateřské školy s nimi zpívaly koledy
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Co se nám letos podařilo?
Dokončili jsme projekt ŠABLONY I. Získané finanční prostředky byly využity
především na další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků a nákup
pomůcek pro výuku. Například jsme dovybavili třídy interaktivními projektory,
notebooky a reproduktory. Nyní jsou již takto vybaveny všechny třídy. Dále jsme
nakoupili interaktivní výukové programy – Chytré kostky, Vlastivěda – Česká republika,
Vyjmenovaná slova a slovní druhy, elektronickou verzi učebnic anglického jazyka,
dále zeměpisné a dějepisné mapy, samolepky na schody s anglickými a německými
slovíčky, šest boxů stavebnic SEVA, gymnastické míče, školní knihovnu jsme doplnili
o nové tituly. Celková částka získaná z projektu ŠABLONY I. činí 622 415,– Kč.
Zapojili jsme se do projektu ŠABLONY II., zajistili tím pro školu částku 747 576,–
Kč. Za tyto finance jsme nakoupili 20 kusů notebooků, které nahradí již zastaralé
osobní počítače v počítačové učebně. Do mateřské školy bylo pořízeno 10 kusů
tabletů, které budou využívány především k přípravě předškolních dětí. V rámci plnění
výstupů tohoto projektu bude organizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky,
doučování pro žáky školy a školní kluby deskových her. Dále pořádáme projektové
dny v rámci školní družiny, mateřské i základní školy.
Obec Ježov se v letošním roce postarala o obnovu zařízení ve školní jídelně.
Zakoupily se a instalovaly dvě elektrické pánve v hodnotě 145 000,– Kč. Dále
byly zakoupeny nové lavice do první třídy a byla vymalována chodba a schodiště
v mateřské škole.

Absolventi 2018/2019
Celkem bylo 5 absolventů. Žáci složili přijímací zkoušky na následující školy:
1. Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov,
obor Zdravotnický asistent,
2. Integrovaná střední škola Hodonín, obor Kadeřník/Kadeřnice,
3. Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace,
obor Elektrotechnik,
4. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, obor Mechanik
elektrotechnik,
5. Střední lesnická škola Hranice na Moravě, obor Lesnictví.
Gratulujeme!

Závěrem
Jsme moc rádi, že se nám na naší škole, ať už v základní škole či v mateřské
škole, daří budovat rodinnou atmosféru plnou pohody, vlídných vztahů, kde se
15
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všichni známe a díky tomu můžeme uplatňovat individuální přístup ke každému
dítěti. Protože každý z nás je originál.
Za Základní školu a mateřskou školu, Ježov přeji všem do nového roku pevné
zdraví, spokojenost a pohodu.
Mgr. Jana Kristová

Tento rok slaví Ježovjánek, spolek své první půlkulaté výročí. Již pátým rokem
vedou Jana, Míša a později se přidala Ivka, taneční kroužek pro místní i přespolní
děti.
Když jsme před pěti lety začínali, sami jsme nevěřili, že kroužek bude mít tak
dlouhého trvání.
Letošní novinkou je pro nás nově vytvořená taneční skupina pro starší děti do 15
let, do které chodí děti jak místní, tak z blízkého okolí. Děti se schází zpravidla jednou
za čtrnáct dní a připravují si taneční vystoupení, se kterým se Vám předvedou na
prosincovém vystoupení.
Naší hlavní prioritou od samého začátku bylo v dětech vzbuzovat zájem, jak o naši
krásnou obec, tak o již zapomenuté zvyky a tradice. Vždyť přece, kdo jiný je bude šířit
dál a dál? A myslíme, že tohle se nám daří. Děti, které do Ježovjánku dochází vědí,
co je to klepačování, proč Vítáme Jaro, vědí, jak vypadá lidový kroj a mnoho dalších
zajímavých věcí. Kromě toho se během roku naučíme řadu krásných lidových básní
a písní, které boužel v dnešní moderní době řada dětí vůbec neumí. A to je podle nás
velká škoda.
Během pěti let se v kroužku vystřídala řada dětí. Některé zůstaly, jiné odešly.
Někdo zkusil jiný kroužek, aby se nakonec vrátil zpět k nám. A tak už to v životě chodí.
Každý si najde to, co je mu k srdéčku nejmilejší.
Když se ohlédneme za tím, co všechno jsme v tomto roce prožili, musíme zmínit
vánoční vystoupení pod názvem „Vzpomínání“, účast na Zpívání pod vánočním
stromem, ale také bylo naše děti možné poprvé slyšet zpívat při mši svaté v místním
kostele na první svátek vánoční.
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V březnu jsme vystoupili s jarním pásmem pro místní důchodce a také se
zapojili do spolupořádání dětského karnevalu. Již tradičně jste mohli potkat děti, jak
s májíčkem za zvuku básní a písní „vítají jaro“ a na Velký pátek opět Ježovem zazněly
řehtačky a trakaře.
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V měsíci červnu si děti připravily, tentokrát na jejich přání, moderní vystoupení
s názvem „Hrozba budoucnosti“. Zde si vyzkoušely jiný styl, než na jaký byly
doposud zvyklé.
Za celoroční snažení bylo pro děti připraveno prázdninové soustředění, které
proběhlo v sousední obci Žeravice. Neskutečně krásné tři dny, které jsme si
společně moc a moc užili a musíme se přiznat, že nikomu se nechtělo domů. Každý
den na děti čekal nabitý program. Děti si vyzkoušely, jak to chodí při profesionálním
focení, navštívili jsme společně kočovné divadlo, hledali amulety, opékali špekáčky
a nechyběla ani stezka odvahy.

V září jsme mezi námi přivítali
nové děti a mohli jsme začít.
Na začátku prosince přivítají
děti z Ježovjánku na místním
obecním úřadě nové občánky. Vítání
miminek v krojích u kolébky bude
pro naše děti naprostá novinka.
Dále
si
pro Vás
děti
z Ježovjánku připravily prosincové
vystoupení, které se tentokrát
ponese v lidovém duchu. Již
zmiňovanou
novinkou
bude
vystoupení starších dětí, jejichž
tréninky jsou již náročnější. Děti
jsou však velmi šikovné.
Velmi rádi jsme druhým rokem
přijali pozvání od pana faráře
a na druhý svátek vánoční opět
zazpíváme při mši svaté v místním
18
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kostele.
Velké díky patří panu starostovi, který nám vychází vstříc a máme v něm
velkou podporu. Dále bychom chtěli poděkovat rodičům dětí, kteří děti na zkoušky
pravidelně přivádějí a mají s námi přátelský vztah.
Na závěr nám dovolte, Vám za celý Ježovjánek popřát krásné Vánoce a šťastné
vykročení do nového magického roku 2020.
Ježovjánek, spolek

SDH JEŽOV
Rok 2019 jsme tradičně zahájili Valnou hromadou, kde došlo ke zhodnocení
činnosti sboru za uplynulý rok a společnému plánování činností pro rok nadcházející.
Na naší výroční schůzi nechyběli ani naši nejmladší členové.
Letošní velkou událostí pro celý hasičský sbor bylo nepochybně pořádání okrskové
soutěže v naší obci. Ženskému týmu se podařilo vybojovat 2. místo a muži se umístili
na 3. místě. Družstvo naší mládeže předvedlo ukázku požárního útoku v rámci
soutěže proti SDH Žeravice, a také se nám předvedli i naši nejmenší z přípravného
týmu ve smíšeném družstvu dvou obcí.
Okrsková soutěž
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Dne 29. 7. ve 20:40 vyjela naše jednotka k zásahu v Ježově, kde byl nahlášen
požár keře na zahradě domu. Po příjezdu na místo požáru byl keř již uhašen
majitelkou domu. Následně bylo provedeno v součinnost s SDH Žeravice a HZS Kyjov
zabezpečení a kontrola místa požáru.
V průběhu roku jsme Vás již tradičně bavili na Pyžamovém bále, podpořili jsme
fašaňk, předvedli ukázky na dětském dnu a v hojném počtu jsme se také zúčastnili
hodů. Na lehkou váhu jsme v tomto roce nebrali ani vzdělávání, proběhla odborná
příprava všech členů.
Z našich úspěchů jednoznačně stojí za zmínku, že Ondra Otrusina se 25. 5.
zúčastnil soutěže TFA, aneb „Železný hasič“, ve Velké nad Veličkou jako první zástupce
TFA dospělých z SDH Ježov.
Okrsková soutěž

Rok od roku se rozrůstá naše dětská družstva. Je nám velkou ctí, že můžeme
předávat hasičský odkaz a hodnoty právě mladší generaci. Na podzim tohoto roku
jsme nově založili tým přípravky, ve kterém jsou děti od 4 do 5 let. Někteří naši
členové postoupili do kategorie dorost a chlapci mohou nyní závodit za jednotlivce.
U dívek se nám povedlo spojením 5 obcí (Ježov, Žeravice, Těmice, Milotice a Vracov)
založit smíšený dívčí dorost pod vedením SDH Vracov. Jsme spoluzakladatelé týmu
a pomáháme s vedením i tréninky.
Největších úspěchů mladí hasiči dosáhli v sérii překážkových závodů na 60
a 100 metrů překážek. Tyto závody patří mezi závodníky mezi velmi oblíbené a v 5
kategoriích je čím dál větší konkurence. Lucka Veselá a Broněk Bábík, kteří neběhají
překážkové závody první sezónu, se ve všech závodech pravidelně umisťovali mezi
nejlepšími deseti a v jednom ze závodů si Lucka doběhla pro 3. místo. Dokonce
i Dorka Maděrová, která letos běžela první ročník, ukázala svůj talent a jejím
nejlepším umístěním bylo 4. místo. Poprvé si letos vyzkoušeli překážkové běhy
i mladší žáci a ukázalo se, že to bylo dobré rozhodnutí. Matěj Zlámal si z jednoho
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závodu přivezl 2. místo, Mirka Dvořanová získala letos 2 medaile ze 4 závodů a to 2.
a 3. místo. Jedna medaile jí utekla pouze o kousek a bylo z toho 4. místo. Dle výsledků
se nejúspěšnějším běžcem sezóny stala Eliška Kropáčková, která kromě 2. místa
získala i první zlato pro Ježov.
Každoročně se děti účastní i závodů TFA. V červnu do Brna odjel pouze jeden
závodník – Broněk Bábík, na podzim ve Strážnici jsme měli již 5 zástupců. Celoročně
se děti účastnily všech halových i venkovních týmových závodů a branného závodu.
Do výbavy nám i díky pomoci rodičů přibyly nové překážky, čímž se zkvalitnil trénink
mládeže. Na tyto překážky byly vybudovány nové skladovací prostory na hřišti.
Na jaře se uskutečnilo pro SDH Ježov a SDH Žeravice přespání na kempu. Během
večera smíšené týmy obou sborů společně soutěžily a prošly si stezku odvahy.
V prosinci proběhlo mikulášské soutěžení Ježova a Žeravic pro děti z přípravného
družstva a mladších žáků.
Za celé SDH Ježov děkujeme všem spoluobčanům za veškerou podporu a přízeň,
které se nám v tomto roce dostalo, a přejeme všechno nejlepší v novém roce!

MYSLIVECKÝ SPOLEK VLAST JEŽOV
Náš spolek se v roce 2019 konečně rozrostl o jednoho nového člena a 5 adeptů.
Toto bylo již třeba, neboť členská základna stárne a za pár let by neměl kdo plnit
úkoly, které jsme si stanovili a ani by nebylo možné plnit stanovený plán lovu.
Mimo akcí, které pořádáme každý rok a považuji za zbytečné je stále opakovat,
jsme Základní škole v Ježově dvakrát zaplatili autobus - na jaře na výstavu trofejí
a na podzim, kdy se sváželi žáci a učitelé z okolních vesnic na prezentaci ježovské
školy.
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Za prospěšnější považuji zveřejnit plán kulturních akcí na rok 2020:
21. 3.		
20. 4.		
23. 5.		
26.–27. 6.
27. 6.		
28.–29. 8.
29. 8.		

Myslivecký ples v Žádovicích, hraje skupina KUMPÁNI ROCK
Pálení čarodějnic
Dětský den, mimo jiné atrakce vystoupí skupina historického šermu
Zvěřinové hody
Taneční zábava se skupinou GENERACE
Zvěřinové hody
Taneční zábava se skupinou GENERACE.

Mimo tyto kulturní akce v zimním období přikrmujeme zvěř jak drobnou, tak
srnčí. Pro zachování stavů bažantů každé jaro vypouštíme 100 až 150 ks této zvěře.
Důležitým úkolem je také odlov černé zvěře, která je přemnožena a působí nemalé
škody. Také musíme tlumit stavy lišek, které jsou přenašeči nebezpečné nákazy
vztekliny. Toto vše děláme ve svém volném čase po práci a proto bych chtěl všem
členům tímto poděkovat za vstřícnost a ochotu.
Jménem mysliveckého spolku Vám přeji hezké prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v novém roce.
Ing. Evžen Hajdaj, hospodář MS

TJ VLAST JEŽOV Z.S., ODDÍL KOPANÁ
V postupu do okresního přeboru v roce 2018 jsme měli pro sezónu 2018-2019
cíl hrát v okresním přeboru v polovině tabulky. Nakonec jsme měli až do posledního
zápasu sezóny sestupové starosti, a konečné 8 místo v okresním přeboru se
získanými 30 body a skóre 30:54 je z tohoto pohledu úspěch. Od sestupových 27
bodů nás dělili pouhé 3 body, keré jsem získali v posledním utkání v Žarošicích.
Podzim 2019 byl v podobném duchu, jako jaro 2018 – neustále nás sužuje velké
množství zraněných a celkově úzký kádr, díky čemuž jsme ve většině zápasů
podzimu hráli bez náhradníků a aby nás bylo alespoň jedenáct, museli nastupovat
i náhradní brankáři, nedoléčení hráči a hráči nehrající aktivně. Zejména díku tomu
jsme po podzimu na předposledním 13. místě se ziskem 8 bodů a skóre 18:48.
Naší prioritou proto je v průběhu zimní přestávky získat další hráče, abychom i při
zranění některého z hráčů měli plnou sestavu i s náhradníky.
Starší a mladší žáci v současné době hrají v Žeravicích. V Ježově hraje mladší
přípravka jako společné mužstvo Ježov/Žádovice za účasti i hráčů Žeravic pod
vedením trenéra Stanislava Zemka. Na podzim odehráli celkem 14 zápasů a většinu
z nich vyhráli. Oproti minulé sezóně je na všech hráčích vidět výrazné individuální
zlepšení a z výsledků je zřejmé, že toto individuální zlepšení umí zkloubit ve
velmi dobrý kolektivní výkon. Mládežnický fotbal je zejména o podpoře rodičů, na
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kterých je hlavní tíha dopravy na tréninky i utkání. Nicméně stále největší bolestí
jsou trenéři. Je proto velmi dobrou zprávou, že v průběhu sezóny začal Zemkovi
pomáhat Jiří Benda. Věřím, že se postupně podaří k trénování mládeže získat další
ochotné a obětavé trenéry.
Mladší přípravka

Naší hlavní letní akcí je již tradičně Den piva, který jsme uspořádali pod hlavičkou
a s významnou organizační a finanční podporou skupiny Moravsko Slezských
pivovarů – Litovel, Holba, Zubr. V rámci tohoto dne piva se konal turnaj starých pánů,
který se stejně jako loni hrál ve formátu 7+1 na polovině hřiště. Turnaje se zúčastnily
mužstva Buchlovic, Ježova, Pelhřimova, Svatobořic a Žádovic a vítězem turnaje
se staly Chalupáři z Pelhřimova. Tato akce se po sportovní i společenské stránce
vydařila, přestože počasí nám nebylo příliš nakloněno, a pro rok 2020 plánujeme
opakování v termínu 4. 7. 2020.
Den piva
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V
letošním
roce
jsme
brigádnicky odpracovali spoustu
hodin na bouracích pracích při
opravách sociálních zařízení na
kabinách. Začali jsme spodními
sociálkami, kde probíhají finální
sádrokartonářské a kompletační
práce, na horních sociálkách
v
současné
době
probíhají
obkladačské a elektrikářské práce.
Do konce roku by oprava sociálek
měla být dokončena. Mimo to jsme
provedli opravu zábran za brankami
a v rámci boje proti krtkům jsme
zapískovali hřiště.
Každoročně se opakuji v tom, že na činnosti se podílí velmi úzký okruh lidí, nedaří
se do činnosti získat a zapojit další lidi. V letošním roce se i v tomto situace posunula
k lepšímu, aktivní funkcionářské a brigádnické činnosti se věnuje více lidí než
v minulosti. Přesto jsme stále více odkázáni na pomoc obecního úřadu a jsme rádi,
že spolupráce s obecním úřadem pod vedením starosty Romana Hanáka fungovala
výborně, za což velmi děkujeme.
Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v Novém roce přejí sportovci

Mužstvo mužů
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STOLNÍ TENIS - SEZÓNA 2018/2019
Hodnocení sezóny 2018-2019 nelze zahájit jinak, než konstatováním, že tato
sezóna byla nejúspěšnější za dobu existence stolního tenisu v Ježově. Družstvu „A“
se totiž poprvé podařilo probojovat do krajské soutěže. Úspěšný rok stolního tenisu
potvrdilo i družstvo „B“, které postoupilo z okresní soutěže do okresního přeboru. Pro
obě družstva postupy znamenají závazek, pokusit se v obou soutěžích uspět tím, že
se zde udrží.
Začátek sezóny 2019 – 2020 naznačuje (září – listopad), že družstvo „A“ má
velmi dobře rozehranou krajskou soutěž a cíl udržet se v soutěži by mohl být splněn.
V současně době má 4 vítězství a 4 porážky. Jedním z důvodů je dobré posílení
družstva o Martina Jurase, který k nám přestoupil ze Bzence a ihned se stal jednou
z opor.
Družstvo „B“ bude bojovat o záchranu. Začátek soutěže se mu nepovedl dle
jeho představ, ale poslední zápasy naznačují již zlepšení. Po delším pracovním
zaneprázdnění a zdravotních potížích se k týmu připojil Pavel Hojač a výsledky se
zlepšily. Komplikací se také ukazuje zranění Pavla Kuřila mladšího, který možná
v odvetné části soutěže družstvu „B“ pomůže k záchraně.
Nakonec dovolte, abych tradičně poděkoval za podporu stolního tenisu
Tělovýchovné jednotě Ježov, Obecnímu úřadu Ježov a všem, kteří jakkoliv pomáhají
či alespoň fandí stolnímu tenisu.
Za oddíl stolního tenisu Stanislav Kostelanský

"SPORTOVNÍ KLUB" JEŽOV - SEZÓNA 2018/2019
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Výsledky 10. zápasů oddílu – Okresní přebor I.třídy:
1.kolo Ježov		
Vacenovice
3,5 : 3,5
2.kolo Kyjov B		
Ježov		
6:1
3.kolo Ježov		
Prušánky C
2:5
4.kolo Ježov		
Veselí C		
3,5 : 3,5
5.kolo Hodonín B
Ježov		
3,5 : 3,5
6.kolo Vacenovice
Ježov		
3,5 : 3,5
7.kolo Ježov		
Kyjov B		
3:4
8.kolo Prušánky C
Ježov		
3:4
9.kolo Veselí C		
Ježov		
3,5 : 3,5
10.kolo Ježov		
Hodonín B
4:3
Družstvo Ježova se umístilo na 5.místě.
Chci velmi poděkovat obecnímu úřadu za podporu šachu v obci.
Jménem svým a jménem všech ježovských šachistů přeji hodně a hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2020.
Za šachový oddíl Petr Doležal

ČZS JEŽOV 2019
Když v roce 1978 spoluzakládal naši organizaci netušil, že v jejím vedení zůstane
celých 40 let. Letos se rozhodl odstoupit a zůstat „pouze“ řadovým členem. Řeč je
o panu Drahomíru Březinovi. Rádi bychom mu za jeho dlouholetou práci poděkovali
a popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hlavně spoustu elánu do další práce
spojené se zahrádkáři v Ježově!
Na jaře nás čeká košt vína. Je to akce náročná na přípravu a jsme rádi, že se
k nám stále přidávají noví členové.
Doufáme, že i nadále bude naše organizace fungovat alespoň dalších 40 let.
Našim členům ale i všem občanům Ježova přejeme krásné vánoce a šťastný nový
rok 2020.
Výbor ZO ČSZ
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FOLKLÓR V JEŽOVĚ
Letošní rok jsme zahájili v únoru tradičním fašaňkem. Po náročném chození po
dědině se vybralo 10.180,– Kč. Za finanční dary patří všem vřelý dík. Tyto prostředky
budou využity na podporu našich hodů.
Fašank

Ve spolupráci s Obecním úřadem v Ježově jsme uskutečnili dvě vynikající akce
pro seniory. Doufáme, že se všem přítomným líbily.
Na závěr jsem si nechal hodnocení Slováckého roku v Kyjově a krojovaných hodů
v Ježově. I přes nepřízeň počasí, které ukázalo svou pravou tvář podzimu, se zúčastnilo
krojovaného průvodu 132 krojovaných včetně těch nejmenších a přespolních. Hody
si řídili stárci – Ondřej Otrusina a Libor Kozák a stárky – Veronika Kujalová a Gabriela
Kuchařová.

Slovácký rok

Slovácký rok
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Slovácký rok
Slovácký rok

Náš malý smíšený pěvecký sbor se zúčastnil dvou akcí v Příbrami s velkým
úspěchem. Taktéž na dvou setkáních seniorů.
Letošní rok zakončíme Zpíváním pod vánočním stromem v sobotu 21. 12. 2019
v 17.00 hod. a při vánoční mši svaté v našem kostele 25. 12. 2019 v 7.45 hod.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili těchto akcí a reprezentovali
naši obec. Dík patří především naší chase a jejich přespolním kamarádům a obecnímu
úřadu za podporu. V roce 2020 začneme 22. února Fašaňkem.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně pevného
zdraví a úspěchů.
Vřelý dík Vám všem.
Hody
Zdeněk Kaluža

Hody

Hody
Hody
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„ŽENY Z JEŽOVA“
Slovácko je přebohaté nejen lidovými kroji, zvyky, obřady, ale také lidovou písní.
Snad žádné významnější setkání se neobejdou bez zpěvu a tance. Důkazem, že
mnoho místních má lásku k folkloru v krvi, jsou i „Ženy z Ježova“.
V tomto roce měly hodně příležitostí k tomu, aby svým zpěvem zpříjemnily
různá kulturní vystoupení. Se svým „stlůkáním másla“ vystoupily na mnoha místech
regionu.
• V únoru na dětském karnevalu v Kostelci.
• V březnu na masopustním festivalu tradic ve Strání.
• V dubnu na hradě Buchlov.
• V srpnu na Slováckém roku v Kyjově při programu „Snídaně v trávě.
• V září Festivalu sýrů v Mikulově.
• V říjnu Presstripu pro novináře z pražských redakcí, který se konal v muzeu
v Ratíškovicích.
Na naše vystoupení se každoročně vracejí lidé, kteří se celý rok těší na naše
čerstvě ustlůkané máslo a zpěvy.

Buchlov 28. 4. 2019

Mikulov

Mikulov

Mikulov
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Snídaně v trávě 18. 8. 2019

Presstrip pro novináře 25. 10. 2019

Jménem „Žen z Ježova“ přeji všem dobrým lidem klidné vánoční svátky a do
Nového roku 2020 pevné zdraví a štěstí v osobním životě.
Naděžda Bílková, kronikářka
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ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
se uskuteční na návsi v Ježově
21. prosince 2019 v 17.00 hod.
Vystoupí místní smíšený sbor mužů a žen
za doprovodu dechovky a žáků ZŠ.
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